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La Festa Major de Sants torna al parc de l’Espanya Industrial
La Festa Major de Sants ja escalfa motors per oferir uns dies de cultura i diversió,
que tornaran a tenir com a escenari principal, a banda dels carrers del barri, el
parc de l’Espanya Industrial. Enguany són 13 els carrers, ja que el carrer Masnou
s’ha incorporat a la festa.
Aquest any la festa torna al parc de l’Espanya Industrial, donat que les obres de millora que es
van fer l’any passat ja han finalitzat. El dissabte 21 d’agost a dos quarts de vuit de la tarda,
l’actriu Amparo Moreno llegirà el pregó de la festa major. La popular actriu s’atreveix amb
tota mena de personatges i se la recorda com a actriu dels espectacles que es feien al Paral·lel,
especialment al Molino. Al cinema ha intervingut en diverses pel·lícules i a la petita pantalla
tothom la recorda com la “Trini” del Cor de la ciutat.
El dilluns 23 d'agost a dos quarts de vuit de la tarda hi haurà un dels moments més esperats de la festa, el lliurament de premis del concurs de guarniments de carrers al parc de
l’Espanya Industrial. Tretze carrers guarnits amb tota la il·lusió, esforç i dedicació lluitaran per
quedar el millor classificat possible.
Els dies 22, 23 i 24 d'agost cada nit a les deu del vespre, hi haurà música al parc de
l’Espanya Industrial. Són espectacles d'estils molt diferents perquè hi hagi per a tots els gustos. Diumenge 22 hi haurà la nit de jazz amb The Susan Sheiman/Jazzcare 4 Project, dilluns 23 nit de pop i hip hop amb Delafé y las Flores. Dimarts 24 nit de rumba amb Les
Estrelles de Gràcia, grup artístic inspirat amb Gato Pérez.
El dimecres 25 d’agost és el dia dedicat als nens, a les 11 del matí, a la plaça de Sants, xocolatada i animació infantil amb el grup La Tresca i la Verdesca i al vespre per als nens més valents, correfoc infantil (comença a les 19.30 h).
Altres actes destacats de la festa major són la cercavila, el correfoc, la diada castellera,
l’espectacle piromusical, el concert de la festa major, tota la programació dels Castellers de
Sants– Cal Borinot, actes esportius i evidentment els centenars d’activitats que s’han programat
als tretze carrers que aquest any es guarniran: Alcolea de Baix, Alcolea de Dalt, Canalejas, pl.
de la Farga, Finlàndia, Guadiana, Masnou, Robrenyo, Rosés (Casa Gran), Sagunt, Santa Cecília, Valladolid i Vallespir.
A continuació teniu detallat el programa dels actes unitaris. La resta de les activitats programades, la podeu consultar a la web del Districte: www.bcn.cat/sants-montjuic.

DISSABTE 21 D’AGOST
18.30 h

CERCAVILA DE FESTA MAJOR amb els Geganters de Sants, Gegants del carrer
Vallespir, Banda del Triangle de Sants i Tabalers de Sants. Itinerari: Jardins de
Can Mantega, c. de Joan Güell, pl. de Sants, c. de Sants, c. de l’Espanya Industrial i
parc de l’Espanya Industrial.

19.00 h

BALL DE GEGANTS i actuació de la Banda del Triangle de Sants, al parc de
l’Espanya Industrial

19.30 h

PREGÓ DE FESTA MAJOR, al parc de l’Espanya Industrial, a càrrec d’Amparo Moreno.

DIUMENGE 22 D’AGOST
www.bcn.cat/sants-montjuic

30/07/10

pàgina- 2 -

10.00 h

CERCAVILA PELS CARRERS DE SANTS
Sortida del c. Violant d’Hongria , 143 i seguirà dos recorreguts
Recorregut part baixa de Sants:
c. Alcolea de Dalt, Melcior de Palau, pl. de Can Mantega, Joan Güell, Rosés, Tenor Massini,
Canalejas, Daoiz i Velarde, Sant Jordi, Sants, Finlàndia, Sagunt, Jocs Florals, Noguera Pallaresa, pl. la Farga, Ferreria, Guadiana, Sants, Premià i pl. de Sants.
Recorregut part alta de Sants:
c. Alcolea de Dalt, Santa Cecília, Santa Caterina, Violant d’Hongria, Vallespir, Robrenyo, Vallespir, Valladolid, Alcolea de Baix, Sants, Premià, Masnou, Espanya Industrial, Sants, Premià i
pl. de Sants.

22.00 h

NIT DE JAZZ, al parc de l’Espanya Industrial amb The Susan Sheiman/ Jazzcare 4
Project. Cinc músics que han actuat per tot Europa i que s’han reunit per formar un
nou grup i interpretar amb un estil propi estàndars del jazz de sempre ,blues i cançons
originals. Aquest grup uneix la riquesa melòdica a la sotilesa harmònica i el swing a la
invenció. La seva música ha seduït els amants del jazz.

DILLUNS 23 D’AGOST
18.30 h BALLADA DE SARDANES amb la cobla La Principal del Llobregat, al parc de l’Espanya
Industrial
19.30 h LLIURAMENT DE PREMIS del concurs de guarniment de carrers, al parc de l’Espanya
Industrial
22.00 h NIT DE POP I HIP HOP, al parc de L’Espanya Industrial amb Delafé y las Flores Azules.
Aquest grup de Barcelona interpreta cançons entre el rock, el pop, el soul i l’electrònica. Les lletres
estan més pròximes a la poesia que a l’agressivitat del hardcore, són positives i crítiques al mateix
temps i exploren sensacions poc habituals. S’inspiren en la sensualitat i la provocació d’autors com
Serge Gainsbourg o Mickey 3D. Van rampeando poesia. Un pop i hip hop melòdic amb històries al
voltant de les petites coses, un rap sense complexos.
DIMARTS 24 D’AGOST
10.00 h

OFRENA FLORAL A SANT BARTOMEU, a l’església Santa Maria de Sants, per part
de les comissions de festes dels carrers, Castellers de Sants i veïns que ho desitgin.
Posteriorment, es farà l’ofrena floral al Mercat de Sants.

22.00 h

NIT DE RUMBA, al parc de l’Espanya Industrial amb Las Estrellas de Gràcia, grup
artístic inspirat en Gato Pérez, el més prolífic compositor de la rumba catalana. Autèntics paladins del ritme i el sabor. En directe, el component essencial és l’ambient
d’alegria,color i bon ritme que desperten amb un espectacle dinàmic i trepidant. Una
trobada musical entre col·legues a qui els uneix l’estima per la rumba catalana. La guitarra “ventilador” i flamenca, les palmes i les veus fan ús del jondo més pronunciat
quan el sentiment ho exigeix, fan palesa la fúria màgica que representa la rumba catalana de Barcelona.

www.bcn.cat/sants-montjuic
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DIMECRES 25 D’AGOST
11.00 h

XOCOLATADA, per gentilesa de l’Eix Comercial Sants- Les Corts, I ANIMACIÓ
INFANTIL, a la plaça de Sants, amb el grup La Tresca i la Verdesca, jocs i música en
directe. Dimonis, formigues, bèsties mitològiques i venedors de mel; cada història té
una cançó i cada cançó és un joc. Diferents formes de jugar i la sorpresa són presents
al llarg de tot l’espectacle. I, al sortir de l’espectacle, qui ha jugat marxa ple de jocs i
melodies tradicionals, i amb la mirada que reconeix en cada lloc i en cada objecte una
nova oportunitat de jugar.

19.30 h

CORREFOC INFANTIL de Guspires de Sants i colles invitades. Recorregut: pl. de
Can Mantega, Joan Güell, Miracle, Galileu i pl. de Sants (provisional).

DISSABTE 28 D’AGOST
22.00 h

CORREFOC dels Diables de Sants i colles invitades. Recorregut: Riego, Ciceró, Eusebi Planas, Autonomia, Muntades, Espanya Industrial, Masnou, Ermengarda i parc de
l’Espanya Industrial.

DIUMENGE 29 D’AGOST
12.00 h

DIADA CASTELLERA al parc de l’Espanya Industrial. A càrrec dels Castellers de
Sants i colles convidades.

21.00 h

ESPECTACLE PIROMUSICAL, a l’Espanya Industrial.

DISSABTE 4 DE SETEMBRE
19.00 h

CONCERT DE FESTA MAJOR de la Banda Municipal de Barcelona, al parc de
l’Espanya Industrial.

www.bcn.cat/sants-montjuic
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Pas provisional al carrer d’Olzinelles
Del 18 al 29 d’agost
A causa de les obres de millora del carrer d’Olzinelles i dels talls de trànsit que es produiran durant
els dies de la Festa Major de Sants en alguns carrers del barri, s’habilitarà un pas per a vianants,
motocicletes i automòbils, des del carrer de Sagunt fins al carrer Fernández Duró. Aquest pas provisional s’obrirà el dimecres 18 d’agost i es tancarà novament el 29 d’agost.

Open Internacional d’Escacs de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
L’Open se celebrarà del 20 al 29 d’agost i les inscripcions ja estan obertes. S’hi poden inscriure els
jugadors amb llicència federativa en vigor. L’any passat hi van participar 554 jugadors de 40 països
diferents. L’Open està organitzat pel Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, el Catalunya Escacs Club, el Club Escacs Comtal, el Club escacs la Cadena i el Districte de Sants-Montjuïc.
Data límit inscripció dijous 19 d’agost a les 14 h
Formes inscripció:
Telefònicament: 93 291 87 01 (Cotxeres) de 9 a 14.15 h. Excepte de l’1 al 8 d’agost
Enviant un correu electrònic a toniayza@secretariat.cat
Web www.cotxeres-casinet.org/open
Retransmissió dels primers taulers per Internet
Pantalla gegant per veure els primers taulers per al públic. Entrada lliure.

Tardes de setembre en família
Activitats lúdicoeducatives per a petits i grans

Els últims dies d’agost i els primers de setembre la Bordeta omplirà les tardes d’activitats molt
divertides per a petits i grans. És una activitat pensada per conscienciar sobre la conciliació del
temps laboral i familiar.
Per segon any consecutiu, els veïns i les veïnes podran gaudir d’aquesta experiència pionera
proposada pel Districte de Sants-Montjuïc i el programa “Temps de barri, temps educatiu comwww.bcn.cat/sants-montjuic
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partit” de l’Ajuntament de Barcelona, amb el suport de la Llei de Barris. A totes les activitats es
disposarà d’una carpa amb aliments i begudes per preparar un berenar saludable i equilibrat.
Aquest any hi haurà un nou espai dins l’activitat destinat als més petits i petites de la festa.
Activitats programades
 L’auca dels valors
Dilluns 30 d’agost a l’escola Sant Medir
c. Constitució, 15
A través de diversos jocs educatius, proves i reptes, posarem a provar els valors socials i
familiars.
 Recicla en família
Dimarts 31 d’agost a l’escola Proa
c. Almeria, 57
Inflable, tallers, jocs gegants relacionats amb el reciclatge. Per a divertir-se i aprendre a
respectar el medi ambient.
 Un barri accessible
Dimecres 1 de setembre a l’escola Gayarre
c. Gayarre, 54
Una tarda lúdica plena d’activitats relacionades amb la consciènciació de les discapacitats.
 La volta al món en 80 jocs
Dijous 2 de setembre a l’escola Perú
c. Sagunt, 92-94
Jocs i balls tradicionals, populars i d’arreu del món arriben al barri.
 Coneix el teu barri
Divendres 3 de setembre a l’escola Cavall Bernat
c. Rambla Badal, 113
Mitjançant una gimcana gegant i diferents tallers, tindrem l’oportunitat de conèixer les entitats que ens envolten.
Per a més informació: www.bcn.cat/tempsdebarri

www.bcn.cat/sants-montjuic
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Agenda
DATA

HORA

Des de l’1
Del 20 al 29

16.30 h

Des del 20

LLOC

ACTIVITAT

OBSERVACIONS

Cotxeres - Casinet

3r Concurs d’Art Jove

Termini de presentació: 3 de novembre

Cotxeres de Sants

XII
Open
Internacional
d’Escacs de Sants, Hostafrancs i la Bordeta

Data
límit
d’inscripció:
19
d’agost. Només per a
jugadors amb llicència federativa.

Cotxeres de Sants

Exposició: “L’art i els escacs”,
del Col·lectiu d’artistes de Sants
Cercavila de Festa Major

Dia 21

18.30 h

Jardins de
Mantega

Dia 21

19.00 h

Parc de l’Espanya
Industrial

Ball de gegants

Dia 21

19.30 h

Parc de l’Espanya
Industrial

Pregó de Festa Major, a càrrec
d’Amparo Moreno

Dia 22

10.00 h

Cercavila
Festa
Major de Sants

Sortida c. Violant d’Hongria 143,
dos recorreguts diferents

Dia 22

22.00 h

Parc de l’Espanya
Industrial

Nit de Jazz: The Susan Sheiman/ Jazzcare 4 Project

Dia 23

18.30 h

Parc de l’Espanya
Industrial

Ballada de sardanes: Cobla La
Principal del Llobregat

Dia 23

19.30 h

Parc de l’Espanya
Industrial

Lliurament de premis del concurs de guarniment de carrers

Dia 23

22.00 h

Parc de l’Espanya
Industrial

Nit de pop i hip hop: Delafé y
las Flores Azules

Dia 24

10.00 h

Església
Santa
Maria de Sants

Ofrena Floral a Sant Bartomeu

Dia 24

22.00 h

Parc de l’Espanya
Industrial

Nit de rumba: Las Estrellas de
Gràcia

Dia 25

11.00 h

Plaça de Sants

Xocolatada infantil i animació
infantil: La Tresca i la Verdesca

Dia 25

19.30 h

Plaça de Can Mantega

Correfoc infantil de Guspires de
Sants

Dia 28

22.00 h

c/ Riego

Correfoc dels Diables de Sants

Dia 29

12.00 h

Parc de l’Espanya
Industrial

Diada castellera: Castellers de
Sants

Dia 29

21.00 h

Parc de l’Espanya
Industrial

Espectacle piromusical

Dia 30

17.00 h

Escola Sant Medir

Tardes de setembre en família:
“L’auca dels valors”

Dia 31

17.00 h

Escola Proa

Tardes de setembre en família:
“Recicla en família”

www.bcn.cat/sants-montjuic
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Adreces
Seu del Districte de Sants-Montjuïc
Creu Coberta 104
Oficina d’Atenció al Ciutadà Dte. SantsMontjuïc
Creu Coberta 104, planta baixa
Oficina d’Atenció al Ciutadà de la Marina
Pg. de la Zona Franca, 185-219 (entrada per
Foneria, 19)

Punt Multimèdia la Marina
Casal de barri la Vinya
Alts Forns, 87
Tel. 933 317 194
La Bàscula musical
c. Foc, 128
Tel. 934 224 300

Equipaments culturals

Casals de gent gran

Cotxeres de Sants
Sants, 79-81
Tel. 932 918 701

Casal de gent gran Cotxeres de Sants
Pas Fructuós Gelabert s/n
Tel. 932 563 960
Casal de gent gran Poble-sec
Pl. del Sortidor, 12 1a planta
Tel. 932 5640254 i 934 434 311
Casal de gent gran La Capa
c. dels Alts Forns, 82-86
Tel. 934 216 976
Casal de gent gran Sant Cristòfol
c. del Bronze, 5
Tel. 933 312 997
Espai de gent gran El Polvorí
c. de Guadalquivir, 2 baixos
Tel. 933 327 805

Casinet d’Hostafrancs
Rector Triadó, 53
Tel. 934 230 440
El Sortidor
Plaça del Sortidor, 12
Tel. 934 434 311
Casa del Rellotge
Pg. de la Zona Franca, 116
(entrada pel jardins de can Farrero)
Tel. 934 322 489
La Cadena
Mare de Deu de Port, 397
Tel. 933 313 498
Sala Pepita Casanellas
Foneria, 19
Tel. 932 563 730
Centre cívic Font de la Guatlla
Rabí Rubén, 22
Tel. 934 248 506
Espai per a joves 12@16
c. Concòrdia, 16
Tel. 933 299 918
Punt d’informació juvenil: el Punt
Muntadas, 5 - Parc de l’Espanya Industrial
Tel. 932 914 254
Punt Multimèdia Casa del Mig
Muntadas, 5 – Parc de l’Espanya Industrial
Tel. 932 914 262
www.bcn.cat/sants-montjuic

Biblioteques
Biblioteca Vapor Vell
Ptge. Vapor Vell, s/n
Tel. 934 097 231
Biblioteca Poble-sec Francesc Boix
Blai, 34
Tel. 934 430 105
Biblioteca Francesc Candel
Amnistia Internacional, 10
Tel. 933 325 375

Ludoteques
Ludoteca Casa dels Colors
Alts Forns 82, baixos
Tel. 932 233 456
Ludoteca Olzinelles
c. Olzinelles, 113
Tel. 933 315 037
Ludoteca Poble-sec
Pl. del Sortidor, 12
Tel. 932 564 286
30/07/10
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